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PYP VELİ MEKTUBU

KAVRAMLAR
SEBEP-SONUÇ  : Sağlıklı yaşam ve temiz bir çevre 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 
SORUMLULUK : İnsanların kendi bedenine ve çevreye 
karşı 
DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNME : Spor ve dengeli beslenme-
nin sağlıklı yaşam üzerindeki yansımaları nelerdir?
BECERİLER
SOSYAL  : Sağlıklı bir yaşam için sorumluklarını bilir 
ve çevresindekileri sorumlulukları bakımından uyarır. 
ÖZ YÖNETİM : Kişisel bakımını kendi sağlığı açısından 
doğru bir şekilde uygular. 
ARAŞTIRMA : Sağlıklı bir yaşam için neler yapılması 
gerektiğini sorgular, kişisel bakım ve sporun önemini 
kavrar, temiz bir çevre için çözüm yolları araştırır.

DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA : KİM OLDUĞUMUZ
ÜNİTENİN UYGULANMA SÜRESİ : 24 EKİM- 09 ARALIK
ANA FİKİR : Vücudumuzu tanımak ve ihtiyaçlarımıza uygun seçimler yapmak yaşam kalitemizi yükseltir.

DENGELİ : Dengeli beslenme, kişisel bakım ve temiz bir çevrenin 
devamlılığını sağlayabilmek için dengeyi gözeterek alışkanlıklarını 
ve buna göre yaşayışını düzenler. 
DUYARLI : Temiz bir çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkisini bilir 
ve çevresini temiz tutmak için gerekli çabayı gösterir.
ARAŞTIRAN - SORGULAYAN  : Çeşitli spor dallarını araştırır ve 
bunların insan sağlığı açısından önemini sorgular. 

ÖĞRENEN PROFİLLERİ

1) SAĞLIĞIN İNSAN İÇİN ÖNEMİ
2) SPORUN SAĞLIKLI BÜYÜME VE GELİŞME İÇİN ÖNEMİ
3) SAĞLIĞIMIZ İÇİN KİŞİSEL BAKIMIN ÖNEMİ
4) TEMİZ BİR ÇEVRENİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SORGULAMA HATLARI

2.  S IN IFLAR

EĞİTMEN KOLEJİ



PRIMARY YEARS PROGRAMME

Butik Kolej
Yapısı

Eğitmen Sıfırlama
Programı

TÜRKÇE :  5N 1K, Noktalama İşaretleri, Cümlede Anlam, Okuma Metinleri, Yönerge Uygulama

MATEMATİK : Doğal sayılarda çıkarma işlemi, Zihinden toplama ve çıkarma işlemi, Verilmeyen toplananı bulma, Toplamı ve 
farkı tahmin etme, Toplama problemleri, Sıvı Ölçme problemleri

HAYAT BİLGİSİ : İş birliği ve dayanışma, Adresim, Evdeki Sorumluluklarım, Birlikte Karar Alıyoruz, Tasarruf Ediyoruz, Yardım 
Ediyorum, İsteklerim ve İhtiyaçlarım

ENGLISH : 
1) Why is health so important?
2) Why you should take care of your body and health ?
-We are going to talk about these questions.
3) Where can we see colors ?  What do you know about colors ? 
-We can see colors in the sky..
4) Students will understand and use words about: colors,fireworks,the ocean and sea life,clothing..
5) Where do animals live ? Di�erent animals live in di�erent homes.
6) Students will learn: Where questions with verb Be
  -What and Who questions with verb Be
7)Irregular Plurals

FRENCH : Nous allons apprendre les pays et les nationalités. Quelle est ta nationalité?
Quelles langues parles-tu? J’habite en Allemagne. Je suis allemand. Nous allons faire les exercices d’écoute. Nous allons 
écouter des chansons et regarder des vidéos sur les pays. Des comptines – Les pays du monde (J’apprends la géographie). 
Les élèves vont apprendre les drapeaux des pays.
À quel pays appartient ce drapeau ? Nous allons jouer aux jeux sur les pays et les drapeaux.
Les élèves vont faire des activités sur les pays et les drapeaux. Faire les exercices d’association.
Nous allons apprendre les aliments et les boissons. Quels sont les aliments sains et malsains?
Nous allons catégoriser les aliments sains et malsains. Quels sont les aliments sucrés et salés?
Nous allons jouer aux jeux avec des �ashcards.

DERS KONULARI

Farklılaştırılmış Eğitim
Programı
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GÖRSEL SANATLAR :  

1) Sağlıklı ve sağlıksız besinler hakkında konuşuyoruz.Konuyla ilgili destekleyici görseller öğrencilere gösterilir. Kağıdığımızı 
sağlıklı ve sağlıksız besinler olarak ikiye bölüyoruz. Renkli kalemler yardımıyla besinleri  çiziyoruz ve resimlerden oluşan  
besinler kitabı yapıyoruz.

2) Sağlık çalışanlarını öğreniyorum temalı yaşayan karikatür çalışması yapıyoruz.

3) Sağlıklı besinlerden oluşan kolaj çalışması yapıyoruz. Dergilerden,gazetelerden vb. görsellerden oluşan materyaller 
öğrencilerden istenir. Bu görseller özenle kes-yapıştır tekniği kullanarak renkli fon kartonlara yapıştırılır.sebzelerden ve mey-
velerden oluşan bir portre çalışmasını kolaj tekniğini kullanarak yapmış oluruz. 

MÜZİK: Sağlıklı olabilmemizde sporun v dengeli beslenmenin önemini anlatan şarkılar söyleyeceğiz.
Öğrendiğimiz şarkılardan yola çıkarak kendi şarkılarımızı besteleyeceğiz.

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER: Vücut bölümlerinin hareketleri öğreneceğiz. Temel hareket becerileri yapacağız. Sağlık-oyun ve 
fiziki etkinlikler ilişkisini öğreneceğiz. Oyun ve fiziki etkinlikler katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gerekenleri 
öğreneceğiz. Jimnastik hareketlerini öğreneceğiz.
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Sürekli Öğrenme
Programı

DENGELİ
Dengeli beslenme, kişisel bakım ve temiz bir çevrenin devamlılığını sağlayabilmek için dengeyi gözeterek alışkanlıklarını ve 
buna göre yaşayışını düzenler. 

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzla birlikte yemek gruplarını (karbonhidrat, protein, vitamin vs.) tartışabilir, yemek saatlerinizde ailenizin yediği 
yiyecekleri dengelemek için fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
* Birçok farklı aktiviteyi (kitap okumak, televizyon seyretmek, spor yapmak, çalışmak, dinlenmek vs.) yapan bir ebeveyn 
olmanız, çocuğunuzun bu yaşantınızı nasıl dengelediğinizi görmesine yardımcı olacaktır.
* Çocuğunuzu çok çeşitli yapılandırılmış etkinliklere katılmayı teşvik edebilirsiniz.

ARAŞTIRAN- SORGULAYAN 
Çeşitli spor dallarını araştırır ve bunların insan sağlığı açısından önemini sorgular. 

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzun ilgi alanlarını ve bu konuları keşfeden kitapları ödünç almak için onunla birlikte kütüphane ziyareti gerçek-
leştirebilirsiniz.
* Çocuğunuzun internet anlayışını geliştirmek amacıyla internet ortamında onunla beraber belirlediğiniz bir konu hakkında 
araştırmalar yapabilirsiniz.
* Öğrencimize doğru rol model olabilmek için cevabını bilmediğiniz bir konu olduğu zaman, bilmediğinizi itiraf edip ve 
kendisi ile beraber sorunun çözüm yollarını araştırabilirsiniz.

Çok Boyutlu Gelişim
Programı
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ÖĞRENEN PROFİLLERİ

DUYARLI
Temiz bir çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkisini bilir ve çevresini temiz tutmak için gerekli çabayı gösterir.

PROFİLLE İLGİLİ YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
* Çocuğunuzda her zaman görmeyi isteyeceğiniz duyarlı bir davranışı sergileyerek çocuğunuza rol-model olunuz. Nazik 
kelimeler kullanarak, karşılıksız insanlara yardım ederek, aktif bir dinleyici olarak her zaman insanları düşündüğünüzü ona 
gösterebilirsiniz.
* Doğal çevre ve canlılar için çocuğunuzla bir aktivite (sokak hayvanları için yem kabı, hayvan barınakları, fidan dikme, çevre 
temizliği vb.) gerçekleştirebilirsiniz.
* Bir sivil toplum kuruluşunu birlikte araştırarak, çocuğunuzun toplumdaki dezavantajlı insanları ve problemlerini anlaması-
nı ve empati kurmasını sağlayabilirsiniz. Ardından çocuğunuzun kendi harçlığı ile bu yardım kuruluşuna bağışta bulunması-
nı teşvik edebilirsiniz.

SAYIN VELİMİZ,
24 EKİM- 09 ARALIK tarihleri arasında  ‘’BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN’’  disiplinler üstü teması altında yer alan ‘’Vücu-
dumuzu tanımak ve ihtiyaçlarımıza uygun seçimler yapmak yaşam kalitemizi yükseltir.’’ana fikrini içeren sorgulama ünitesini 
işleyeceğiz. Sorgulama ünitemiz boyunca hemen her dersten çalışmalar ve etkinliklerle : ‘’ Sağlığın insan için önemi, Sporun 
sağlıklı büyüme ve gelişme için önemi, Sağlığımız için kişisel bakımın önemi, Temiz bir çevrenin insan sağlığı üzerindeki 
etkisi’’ konularını öğrencilerin sorgulamaları ,bu bağlamda günlük hayatları ve kendi çevreleri ile konu arasında bağlantı 
kurmaları hede�enmektedir.
Sizler de bu konuda öğrencimizle deneyimlerinizi paylaşabilir, ünitemize bu yönüyle katkıda bulunabilirsiniz.
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